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Székesfehérvár Megyei Jogú Város 

Önkormányzat Közgyűlése 
 

8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. 

 

Ügyiratszám: 20/1-504/2021. 

 

 
  

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 

462/2021. (VI. 11.) kgy. határozata 

a Székesfehérvár, Palotavárosi tavak és Varga-csatorna vízgazdálkodási 

fejlesztéséhez kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátása tárgyában 

kötött szerződés megszüntetéséről 
1.  

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármestere rögzíti, miszerint 
 

a) az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-

2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok 

egészségének és életének megóvása érdekében a Kormány a 2021. február 8-án 

hatályba lépett, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések 

hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel Magyarország egész 

területére veszélyhelyzetet hirdetett ki; 

b) a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény megállapította 

a veszélyhelyzettel összefüggő sajátos szabályokat; 

c) a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint „Veszélyhelyzetben a 

települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek 

feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés 

elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény 

átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a 

települést is érinti.”; 

d) Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Hydro Régia Mérnök Iroda 

Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Megbízott) között 2018. július 9. 

napján megbízási szerződés (a továbbiakban: Megbízási szerződés) jött létre a 

Székesfehérvár, Palotavárosi tavak és Varga-csatorna vízgazdálkodási 

fejlesztéséhez (továbbiakban: Kivitelezés) kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok 

ellátására. A szerződéses feladat magában foglalta az árapasztó műtárgy építésének 

(továbbiakban: Kivitelezés I. ütem) műszaki ellenőrzését, valamint a Varga csatorna 

527 fm szakaszán kisvízi mederburkolat építésének (továbbiakban: Kivitelezés II. ütem) 

műszaki ellenőrzését; 

 

e) Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Colas Alterra Építőipari 

Zártkörűen Működő Részvénytársaság között vállalkozási szerződés jött létre a 

Kivitelezés I. ütemének elvégzésére; a Kivitelezés I. ütemére vonatkozó műszaki 

átadás-átvételi eljárás megtörtént, a Megbízott pedig az ehhez kapcsolódó szerződésben 

rögzített műszaki ellenőri feladatokat maradéktalanul elvégezte; 
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f) tekintettel arra, hogy a Kivitelezés II. üteme munkálatainak elvégzésére nem kerül sor, 

ezért szükséges a Megbízási szerződés megszüntetése úgy, hogy Megbízott részére az 

általa elvégzett műszaki ellenőri feladatok teljesítéséhez igazodó összeg kifizetésre 

kerüljön;  

 

2.  

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Székesfehérvár Megyei Jogú Város 

Önkormányzat Közgyűlése hatáskörében eljáró Székesfehérvár Megyei Jogú Város 

Polgármestereként - tekintettel az 1. pontban leírtakra - úgy döntök, hogy az Önkormányzat és 

a Hydro Régia Mérnök Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság között 2018. július 9. napján, a 

Székesfehérvár, Palotavárosi tavak és Varga-csatorna vízgazdálkodási fejlesztéséhez 
kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátása tárgyában kötött megbízási szerződést a felek 

közös megegyezéssel megszüntetik az alábbiak szerint: 

 

- Felek rögzítik, hogy a megbízási szerződésben szereplő, a Varga csatorna 527 fm 

szakaszán kisvízi mederburkolat építésének elvégzésére nem kerül sor, így a kapcsolódó 

műszaki ellenőri feladat ellátása is okafogyottá vált; 

- Felek rögzítik továbbá, hogy a megbízási szerződésben foglalt árapasztó műtárgy 

építésének műszaki ellenőrzése ellátásáért járó ellenszolgáltatás díja nettó 291.200, - Ft, 

+ ÁFA, összesen bruttó 369.824,- Ft. A feladat hiánytalan és hibátlan elvégzéséről 

Megbízó teljesítésigazolást állít ki. Megbízott köteles a teljesítésigazolás kiállítását 

követő 8 napon belül a számlát megküldeni a Megbízó részére. Megbízó a számlán 

szereplő összeget a kézhezvételtől számított 30 napon belül utalja át Megbízottnak a 

számlán megjelölt bankszámlájára; 

- Felek rögzítik, hogy a megbízási szerződés megszüntetése kapcsán egymással 

teljeskörűen és hiánytalanul elszámolnak, és egymással szemben követelést a 

szerződéssel és annak megszüntetésével kapcsolatban sem most, sem a jövőben nem 

támasztanak. 

 

3.  

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése hatáskörében eljáró 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármestereként rögzítem, hogy az elvégzett műszaki 

ellenőri feladat fedezete bruttó 370 eFt összegben Székesfehérvár Megyei Jogú Város 

Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (I.20.) számú önkormányzati rendelet 

12. melléklet „Műszaki ellenőrzések kerete” megnevezésű soron rendelkezésre áll. 

 

4. 

Felkérem a Címzetes Főjegyzőt, hogy a jelen határozatom végrehajtásához szükséges 

intézkedéseket tegye meg. 

 

 

Felelős:  Dr. Cser-Palkovics András polgármester 

Dr. Bóka Viktor címzetes főjegyző 

  

Határidő:  azonnal 

 

 

Dr. Cser-Palkovics András       Dr. Bóka Viktor 

polgármester        címzetes főjegyző 


